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Onderwerp: Informatieverstrekking over een uitspraak van de Hoge Raad 
(uitspraak 'Didam') betreffende de uitgifte van onroerende zaken 
door overheden.

Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij u op hoofdlijnen informeren over een belangrijke rechtsontwikkeling op het 
gebied van uitgifte van onroerende zaken door de overheid. Dit heeft te maken met een arrest van de 
Hoge Raad van 26 november 2021, in de praktijk ook wel aangeduid als het ‘Didam-arrest’. Allereerst 
geven wij u informatie over de onderliggende casus van dat arrest, daarna zullen wij beknopt uiteenzetten 
wat er in het arrest is bepaald, en tot slot wat de te verwachten consequenties van dit arrest zijn voor de 
praktijk.
 
Wat was er aan de hand in de casus van Didam?
De gemeente Montferland verkocht een perceel (met daarop het oude gemeentehuis) aan een private 
partij, een projectontwikkelaar. Een franchiseonderneming die Albert Heijn-supermarkten exploiteert 
spande daartegen een kort geding aan. De franchiseonderneming had eerder namelijk ook al aan de 
gemeente laten weten aanspraak te willen maken op de koop van het perceel. In het kort geding werd 
een gebod gevraagd voor de gemeente om de gemeentehuislocatie te verkopen en leveren, zonder dat 
eerst een openbare en non-discriminatoire biedingsprocedure zou zijn doorlopen. Zowel de rechtbank als 
het gerechtshof oordeelde dat de gemeente Montferland, als privaatrechtelijk handelende partij, niet 
verplicht was om gelegenheid tot mededinging te bieden bij uitgifte van het perceel. De 
franchiseonderneming ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad kwam tot een ander oordeel, 
wat hieronder zal worden besproken. De zaak ligt nu weer voor aan het gerechtshof. Het is nu aan het 
gerechtshof om te bepalen wat de consequenties zijn voor de verkoop als gevolg van het arrest van de 
Hoge Raad. 
 
Wat staat er in het arrest van de Hoge Raad? 
Uit het arrest volgt dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke 
overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en daarmee ook het 
gelijkheidsbeginsel, in acht moet nemen. Van belang is om te vermelden dat het arrest van de Hoge 
Raad erg beknopt is. Toekomstige rechtspraak over deze casus en over soortgelijke gevallen zal verder 
moeten uitkristalliseren wat de precieze gevolgen zijn voor de vastgoedpraktijk.
 

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en 

leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



In hoofdlijnen volgen deze procedureregels uit het arrest van de Hoge Raad:
 
a.     Het gelijkheidsbeginsel brengt mee dat bij de verkoop van onroerende zaken een overheidslichaam 
gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar de onroerende zaak, als er 
meerdere gegadigden zijn voor de onroerende zaak of als redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere 
gegadigden zullen zijn. Het enkele feit dat andere partijen mogelijk belangstelling hebben om de 
onroerende zaak te kopen, is al voldoende.
b.     Het overheidslichaam moet vervolgens in een selectieprocedure de koper selecteren aan de hand 
van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 
c.     Om ervoor te zorgen dat er gelijke kansen worden gecreëerd, moet een overheidslichaam een 
passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot (i) de beschikbaarheid van de 
onroerende zaak, (ii) de selectieprocedure, (iii) het tijdschema en (iv) de toe te passen selectiecriteria. 
Het overheidslichaam moet hierover tijdig voorafgaand aan de selectieprocedure duidelijkheid scheppen 
door informatie over deze aspecten bekend te maken en wel op een manier dat (potentiële) gegadigden 
daarvan kennis kunnen nemen. 
d.     Het bieden van deze mededingingsruimte is niet vereist als vaststaat of redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria er slechts één serieuze 
gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet het overheidslichaam voorafgaand 
aan de verkoop het voornemen daartoe op een dusdanige wijze bekendmaken dat eenieder daarvan 
kennis kan nemen. Daarbij moet het overheidslichaam motiveren waarom er naar zijn oordeel slechts één 
gegadigde voor het onroerend goed in aanmerking komt.
 
Wat zijn de gevolgen van het arrest voor de praktijk?
Kort gezegd heeft het arrest tot gevolg dat een overheidslichaam niet langer onroerende zaken (gebouwd 
of ongebouwd) exclusief aan één partij te koop mag aanbieden zonder dit vooraf kenbaar te maken. Er 
geldt hiervoor in principe geen ondergrens, de verkoop van bijvoorbeeld een strook snippergroen valt er 
waarschijnlijk ook onder. Het zou zelfs kunnen zijn dat deze regel ook van toepassing is op andere 
vormen van gronduitgifte, zoals bijvoorbeeld verhuur of erfpacht. 
 
Als gezegd is het bieden van mededingingsruimte niet vereist als vaststaat of redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Het arrest 
schrijft voor dat daarvan dan vooraf, met daarbij een motivatie, wordt kennisgegeven. Aan de hand 
daarvan kunnen geïnteresseerden nagaan of zij kwalificeren als ‘serieuze’ gegadigde en of zij eventueel 
tegen de voorgenomen onderhandse verkoop willen opkomen. Als zich dan geen andere gegadigden 
melden, kan worden afgezien van een selectieprocedure en zal de overeenkomst kunnen worden 
gesloten. Meldt zich wel een andere gegadigde, dan zal in de eerste plaats moeten worden beoordeeld of 
het inderdaad gaat om een serieuze gegadigde. Is dat het geval, dan ligt het voor de hand dat alsnog een 
selectieprocedure wordt gestart. Is de conclusie dat de andere gegadigden niet aan de criteria voldoen, 
dan zou aan deze partijen een termijn gegeven kunnen worden waarbinnen de kwestie aan de rechter 
kan worden voorgelegd.  
 
Hoe gaan wij hier mee om?
De aan en verkoop van onroerende zaken is, met inachtneming van de wet en regelgeving en evt. 
planologische en grondexploitatie kaders, een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van ons college.
Wij gaan dan ook de komende tijd, net als andere overheidslichamen, kijken hoe de procedureregels die 
voortvloeien uit het arrest kunnen worden ingepast in de werkwijze voor in de toekomst nog uit te geven 
onroerende zaken. 
Zoals gezegd is het arrest erg beknopt en zal (hopelijk spoedig) onder andere via toekomstige 
rechtspraak er meer duidelijkheid komen over de reikwijdte en nadere uitwerking van deze 
procedureregels voor de uitgifte van onroerende zaken
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Ondertussen wordt in overleg met onze huisadvocaat en betrokken disciplines gekeken naar de 
(mogelijke) consequenties van dit arrest op al lopende contractonderhandelingen over de verkoop van 
onroerende zaken
Zodra wij deze beoordeling hebben afgerond en wij daaromtrent standpunten hebben ingenomen zullen 
 wij uw raad daarover informeren. 
 
 
Wij hopen u met deze brief voor nu op hoofdlijnen op de hoogte te hebben gebracht over deze 
ontwikkeling.
 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend.
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